
STRECHY 2019
26. BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM

19. - 20. 11. 2019
(utorok, streda)

CECH STRECHÁROV SLOVENSKA 
vás pozýva

HLAVNÁ TÉMA

PRÍKLADY KVALITNÝCH STRIECH 

BRATISLAVA 
hotel Bratislava, Seberíniho 9

pre viacerých účastníkov je 
možnosť prihlášku kopírovať 
alebo vytlačiť z 
www.cechstrecharov.sk

rokovacím jazykom sympózia je 
slovenský a český jazyk

pri príležitosti konania sympózia 
bude vydaný zborník, ktorý bude 
obsahovať súbor aktívnych 
vystúpení/ prednášok 
odborníkov vrátane firemných 
reklám a zoznamu členov Cechu 
strechárov Slovenska 

príspevky môžu byť uverejnené 
v zborníku aj v anglickom, 
nemeckom alebo ruskom jazyku 
so slovenským abstraktom

ponúkame prezentáciu 
produktov v rámci sprievodnej 
výstavky na stolíkoch, distribúcia 
propagačných materiálov počas 
sympózia účastníkom je možná 
jedine pri objednaní prezentácie 
na prezentačných stolíkoch 

umiestnenie propagačnej tabule 
firmy v priestoroch konania 
sympózia v kongresovej sále je 
možné so súhlasom organizátora

výška účastníckeho príspevku je 
stanovená dohodou medzi 
organizátorom a účastníkom 
sympózia v zmysle platných 
predpisov

pri neúčasti prihláseného je 
možná účasť náhradníka, 
príspevok sa nevracia

ubytovanie si účastníci 
zabezpečujú individuálne, 
recepcia hotela Bratislava: 
T: +421-2-20 60 61 50, 
E: reservation@hotelbratislava.sk 
(zvýhodnené ceny za ubytovanie)
www.hotelbratislava.sk

parkovanie je možné na 
stráženom parkovisku hotela 
Bratislava, poplatok si účastníci 
hradia individuálne

dopravu na miesto konania 
sympózia si účastníci zabezpečujú 
individuálne, v Bratislave je 
výhodné použiť dopravu 
električkou i trolejbusom 
(smer  Ružinov)

www.cechstrecharov.sk
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ZÁŠTITA NAD SYMPÓZIOM

ODBORNÝ GARANT SYMPÓZIA 
A ORGANIZÁTOR

PARTNER SYMPÓZIA

Projektanti, autorizovaní inžinieri, architekti, výrobcovia komponentov a 
produktov na strechy, realizátori, technické dozory, investori budov, 
správcovia budov, vlastníci budov, pracovníci stavebných úradov, 
zástupcovia stavebných bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov 
bytov, súdni znalci, pedagógovia stredných odborných škôl, vysoké školy, 
pracovníci vedy a výskumu, študenti a široká verejnosť.

poukázanie na príklady kvalitných striech budov s uplatnením 
najnovších poznatkov spoľahlivých riešení v oblasti správneho 
technického návrhu, výberu optimálneho materiálu a profesionálnej 
realizácie  

prepojenie poznatkov teórie s praxou v náročnom procese konštrukcií 
striech budov 

optimistický pohľad na vlastné skúsenosti k tematike striech   

významná podpora znalosti problematiky smerom k verejnosti posky-
tovaním najnovších poznatkov v širokom spektre skladby strešných 
plášťov, systémov, technických riešení, projektov, rôznorodosti mate-
riálov, životnosti, podložené teoretickými i praktickými vedomosťami 
a skúsenosťami overenými v praxi                                                                                                                                                                                             

príležitosť na odborné a spoločenské stretnutie domácej i zahraničnej 
profesionálnej komunity na pôde uznávaného Bratislavského sympó-
zia organizovaného Cechom strechárov Slovenska

oboznámenie sa s produktmi pre  strešné konštrukcie významných 
dodávateľov a predajcov na prezentačných stolíkoch ako aj vlastných 
firemných paneloch s možnosťou priamej odbornej diskusie medzi 
účastníkmi sympózia   

Medzinárodné odborné sympózium o strechách budov

Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. 
Čestný predseda CSS

CECH STRECHÁROV SLOVENSKA
Ivanská cesta 27, 821 04 Bratislava 

T: +421-2-43 42 62 59
cechstrecharov@cechstrecharov.sk
www.cechstrecharov.sk

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Stavebná fakulta, Bratislava
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